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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    20/02/2019 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 5  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/20.02.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/02/2019, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ.2039/15.02.2019, πρόσκληση  του Προέδρου του,  που 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και ονοµαστικά 
οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

                               
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
     
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βασιλάκη Αικατερίνη 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βερλέκης Νικόλαος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Κακανάκης Ευάγγελος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Φασούλα Αλίκη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
20. Γαβρίλης  Γεώργιος  
21.   



22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και η 
δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της Απόφασης 8/2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Κ µε 
θέµα: «Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή 
επί των οικονοµικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.∆ «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Καισαριανής-Κ.Ε.∆Η.Κ για τη χρήση 2013. 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την απόφαση  8/2019 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης Καισαριανής Κ.Ε.∆Η.Κ  η   οποία έχει ως 
εξής:   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 08/02/2019 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:68 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/νση Φιλαδελφείας & Βρυούλων125 
Τ.Κ. 16121 
Τηλ. 2132010781 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ.: 8 
 

Στην Καισαριανή σήµερα 7 Φεβρουαρίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 .µ.µ , το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆ΗΚ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα οδός Φιλαδελφείας και Βρυούλων 125 ύστερα από την µε αριθ. 50/2-2-2019 
πρόσκληση Προέδρου που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 264 και 95 του Ν. 3463/2006. 

 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) 

µελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά: 
Παρόντες 
Πρόεδρος  ∆.Σ     : Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
Αντ/δρος               : Εξαρχόπουλος Αθανάσιος    
Μέλη                     : Χριστοφής Μιχάλης 

                                        Παρασκευοπούλου Μαρίνα  
                                        Σπυριάδη Νοτα 
                                        Ζαρκαδούλας Νικόλαος 
      Αναπληρ/κό µέλος:  Χατζησάββας Μηνάς 
 
 
       Στην συνεδρίαση παραβρεθήκαν επίσης ο ∆ήµαρχος Σταµέλος Ηλίας, ο πρώην ∆ήµαρχος και 
Πρόεδρος της ΚΕ∆ΗΚ για την περίοδο 2013-2014 Καµπάκας Αντώνιος και ο Αντιδήµαρχος 
Πολυχρονάκης Συµεών. 



 

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Θέµα: Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή επί των 
οικονοµικών καταστάσεων  του Ν.Π.Ι.∆ «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής – 
Κ.Ε.∆Η.Κ» για τη χρήση 2013. 
 

Με την Απόφαση 5/8.3.2017 του ∆.Σ. της ΚΕ∆ΗΚ, εγκρίθηκε µε επιφυλάξεις από τα µέλη του, ο 
Ισολογισµός έτους 2013 της ΚΕ∆ΗΚ και οι συνοδευτικές οικονοµικές καταστάσεις του έτους.  

Βάσει του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006, ο έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων των χρήσεων 
2012, 2013 και 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καισαριανής ανατέθηκε µε την υπ' 
αριθµό 27/21.07.2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, στην Π. Βλέτσα, 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή της εταιρίας ΣΟΛ µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151. 

Ακολουθεί η έκθεση ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2013, που 
καλούµαστε να εγκρίνουµε για να διαβιβαστούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής 
σύµφωνα µε το άρθρο 256 του Ν. 3463/2006. Μετά την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα 
αποτελέσµατα θα αποσταλούν στα αρµόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 276 παρ.1 του Ν 3852/10.  



 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (η Επιχείρηση), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 

2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή και τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.  

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο “Βάση για 

Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.  

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 

1. Λόγω του γεγονότος ότι η ανάθεση της εργασίας πραγµατοποιήθηκε σε µεταγενέστερο χρόνο 
από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής χρήσης, δεν κατέστη εφικτό να επαληθεύσουµε 

µε ποσοτική καταµέτρηση τα αποθέµατα κατά την 31/12/2013, και συνεπώς διατηρούµε 

επιφύλαξη για το υπόλοιπο του λογαριασµού "Εµπορεύµατα" ποσού ευρώ 8.391,53 και την 

ενδεχόµενη επίδραση στα "Εµπορεύµατα", στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως και 
στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.  

2. Λόγω του γεγονότος ότι η ανάθεση της εργασίας πραγµατοποιήθηκε σε µεταγενέστερο χρόνο 

από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής χρήσης, δεν κατέστη εφικτό να επαληθεύσουµε 

τον ορθό υπολογισµό του κόστους αποθεµάτων και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για το 

υπόλοιπο ποσού ευρώ 217.564,53 και την ενδεχόµενη επίδραση στα αποτελέσµατα της 
κλειόµενης χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

3. Λόγω του γεγονότος ότι η ανάθεση της εργασίας πραγµατοποιήθηκε σε µεταγενέστερο χρόνο 

από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής χρήσης, δεν κατέστη εφικτό να επαληθεύσουµε 

µε καταµέτρηση τα χρηµατικά διαθέσιµα του Ταµείου της επιχείρησης κατά την 31/12/2013 και 

συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για το υπόλοιπο του λογαριασµού "Ταµείο" ποσού ευρώ 
38.569,40 και την ενδεχόµενη επίδραση στο "Ταµείο", στα αποτελέσµατα της κλειόµενης 

χρήσεως και στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.   

4. Στα κονδύλια του Ενεργητικού "Πελάτες", "Χρεώστες ∆ιάφοροι" και "Λογαριασµοί 

διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων" περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε 

καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 955.665,72.  Κατά 
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, δεν έχει 

διενεργηθεί ισόποση αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος 

αυτού η αξία των εν λόγω απαιτήσεων, των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως και των 

ιδίων κεφαλαίων εµφανίζεται ισόποσα αυξηµένη. 

5. ∆εν κατέστη εφικτό να επαληθεύσουµε τα κονδύλια του Παθητικού "Προµηθευτές", ποσού 
ευρώ 367.482,53 καθώς και "Προκαταβολές Πελατών" ποσού ευρώ 53.229,87 και συνεπώς 

διατηρούµε επιφύλαξη σχετικά µε την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων και την ενδεχόµενη 

επίδραση στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

6. Στο λογαριασµό των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων "Ασφαλιστικοί Οργανισµοί" 

περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού ευρώ 145.922,66. Στην προηγούµενη 



χρήση η επιχείρηση προέβη σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων αυτών υποχρεώσεων και 
προέκυψαν πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που 

προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, δεν έχουν λογισθεί πρόσθετα τέλη και 

προσαυξήσεις ποσού ευρώ 55.440 περίπου, µε συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να 

εµφανίζονται ισόποσα µειωµένες και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως και τα ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης ισόποσα αυξηµένα. 

7. ∆εν λάβαµε επιστολές από Νοµικούς Συµβούλους της επιχείρησης για τυχόν αγωγές τρίτων 

κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούµε επιφύλαξη για ενδεχόµενες αγωγές 

τρίτων κατά της επιχείρησης και την ενδεχόµενη επίδραση στα αποτελέσµατα της κλειόµενης 

χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια. 

8. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης για την παρούσα χρήση δεν έχουν εξεταστεί 
από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής 

δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η επιχείρηση δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο για την ανέλεγκτη αυτή χρήση και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη 
διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί 

στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε 

ανεξάρτητοι από την Επιχείρηση σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας.  

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για γνώµη µε επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όπως και 

για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Επιχείρηση 

ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ 

’αυτές τις ενέργειες. 

 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο 

σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 



εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 

αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 
σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 

διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Επιχείρησης 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και 
το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

∆ιοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 

µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την 
ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσµα η Επιχείρηση να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών 
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 

ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων 

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 



α) Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας Έκθεσης δεν τέθηκε υπόψη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής και συνεπώς δεν επιβεβαιώνουµε τη 

συµφωνία του περιεχοµένου της µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

β) ∆εν υποβλήθηκαν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταβληθείσες δαπάνες της 

κλειόµενης χρήσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 275 του Ν. 3852/2010. Οι 

ενδεχόµενες κυρώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην ελεγχόµενη επιχείρηση, 

καθώς οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται σε τρίτους που καλούνται στη συνέχεια να αποζηµιώσουν την εν λόγω 

επιχείρηση. 

 

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΚΕ∆ΗΚ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Λογίστριας, επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
ΚΕ∆ΗΚ για το έτος 2013 και την εισήγηση του Προέδρου. 
Η παρούσα θα διαβιβαστεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής σύµφωνα 
µε το άρθρο 256 του Ν. 3463/2006.  
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται 
από εκείνους που έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση: 

 
Πρόεδρος  ∆.Σ     :  Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
Αντ/δρος               :  Εξαρχόπουλος Αθανάσιος    
Μέλη                     :  Χριστοφής Μιχάλης 
                                  Παρασκευοπούλου Μαρίνα  
                                  Σπυριάδη Νοτα 
                                  Ζαρκαδούλας Νικόλαος 
Αναπληρ/κό µέλος:  Χατζησάββας Μηνάς 

 

 



 
Ακριβές απόσπασµα  

για χρήση της Υπηρεσίας 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 

ΚΕ∆ΗΚ 

ΤΣΙΤΣΙΡΙ∆ΗΣ 

ΙΩΣΗΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  Απόφαση 8/2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Κ µε 
θέµα: «Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.∆ «Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής-Κ.Ε.∆Η.Κ για τη χρήση 2013. 

 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Φασούλα Αλίκη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17)Καµπάκας Αντώνιος  18) 
Λυκούδης Αλεβίζος 19)Βοσκόπουλος Χρήστος 20) Κατσαρέλης Νικόδηµος, 
21)Γαβρίλης Γεώργιος . 
   
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     20/02/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


